
 

 

డిజిటల్ టరాన్సాక్షన్సా కోసం విచసరణకరత పథకం, 2019  

[ఆర్బిఐ నోటిఫికేషన్ ర్ెప్. CEPD. పిఆర్ఎస్. నం 3370 / 13.01.010/2018-19 తేదీ: జనవర్బ 31, 2019] 

15. వయవస్థ  పాల్గొ నేవారు పబి్లక్ సాధారణ జఞా నం కోస్ం పథకం యొకక పరధాన ల్క్షణాల్ు పరదర్బశంచడానికి  

(1) పథకం క్రంద కవర్ చేయబడిన సిసటమ్ పార్టటసిప ంట్ కసటమర్ ఫిర్ాాదులను / మన్ోవేదనలను అధిర్ోహణ 

మాతృకతో పాటుగా నిరవహ ంచిన న్ోడల్ అధికార్ట యొకక సంపదాింపు వివర్ాలతో సహా అనిి కార్ాాలయాలలో 

మర్టయు శాఖలలో అంతరగత వినియోగదసరుని ఫిర్ాాదు పర్టష్ాకర చటంాలో పమాుఖంగా పదార్టశంచడసనిక్ 

నిర్ాా ర్టసుత ంది.  

(2) పథకం పర్టధిలో ఉని సిసటమ్ పార్టటసిప ంట్, పథకం యొకక పయాోజనం మర్టయు ఫిర్ాాదులను బరధపడిన 

పార్టటచ ేఎవర్టక ్ఫిర్ాాదు చేయాలనే్ డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం విచసరణసధికార్ట యొకక సంపదాింపు వివర్ాలను 

అనిి కార్ాాలయాలలో మర్టయు శాఖలలో వావసా కారాకరత లేదస శాఖను సందర్టశంచ ేవాక్త పథకం యొకక 

తగటనంత సమాచసర్ానిి కలిగట ఉంటరరు. 

(3) పథకం పర్టధిలో ఉని సిసటమ్ పార్టటసిప ంట్, కారానిర్ావహక కార్ాాలయంలో పర్టమితి కోసం సిసటమ్ 

పార్టటసిప ంట్ యొకక నియమించబడిన అధికార్టతో పథకం యొకక ఒక కాపీని అందుబరటులో ఉందని మర్టయు 

ఇటువంటి నియమించబడిన అధికార్టతో ఉని పథకం యొకక లభ్ాత గుర్టంచి తెలియజేయాలి ఉప నిబంధన 

(1) & (2) క్రంద ఈ నిబంధనతో న్ోటీసుతో. సిసటమ్ పార్టటసిప ంట్ పథకం యొకక కాపీని దసని వెబ్సాటుు  / మొబ్సల్ 

అనువరతన్సలోు  ఉంచవలసి ఉంటుంది మర్టయు అవసరమ ైనపుుడు మర్టయు అద ేసమయంలో అపడేట్ చేయాలి. 

(4) పథకం పర్టధిలోని సిసటమ్ పార్టటసిప ంట్ వార్ట పాాంతీయ / జోనల్ కార్ాాలయాలలో న్ోడల్ అధికారులను 

నియమిస్ాత డు మర్టయు పాాంతీయ / జోనల్ కార్ాాలయం పర్టధిలోక్ వచేే అధికార పర్టధిలో ఉని డిజిటల్ 

టరాన్సాక్షన్సా కోసం సంబంధిత అధికార్టక ్తెలియజేయాలి. సిసటమ్ పార్టటసిప ంటుక వాతిర్ేకంగా దసఖలు చేసిన 

ఫిర్ాాదుల విషయంలో డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం ఓంబుడామనుక వావస్ాా పకుడిని మర్టయు ఫర్టిషింగ్ 



 

 

సమాచసర్ానిి సూచించే బరధాత వహ ంచే న్ోడల్ ఆఫీసర్. డిజిటల్ పార్ేటషన్సా కోసం ఓంబుడామన్స యొకక 

అధికార పర్టధిలో వావసా భరగస్ావమి యొకక ఒకటి కంటే ఎకుకవ జోన్స / పాాంతం ఎకకడెసతే, న్ోడల్ ఆఫీసర్ోలో 

ఒకరు అలాంట ిమండలాలు లేదస పాాంతసనిక్ 'పిానిాపాల్ న్ోడల్ ఆఫీసర్'గా నియమించబడసలి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

అడ్రస్ అండ్ ఏర్బయా ఆఫ్ ఆపర్ేషన్ ఆఫ్ ద ిఓబ్డ్స్ మెనమెన్ ఫర్ డిజిటల్ టరర నాాక్షన్ా 

కరమస్ంఖ్య. స ంటర్ డిజిటల్ టరర నాాక్షన్ా కోస్ం ఓంబ్డ్ుడ్ాెన్ 
కార్ాయల్యం యొకక చిరునామా 

ఆపర్షేన్ ఏర్బయా 

1. అహమదసబరద్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
లా గజజర్ చసంబర్ా, ఆశ్రం ర్ోడ్ 
అహమదసబరద్ - 380 009 
STD కోడ్: 079 టెల్. నం. 
26582357/26586718 
ఫ్ాాక్ా నం 26583325 

గుజర్ాత్, 
దసదసా మర్టయు న్సగర్ హవలేీ 
యొకక కేందపాాలిత పాాంతసలు, 
డసమన్స మర్టయు డయు 

2. బ్ంగళూరు స ి/ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండయిా 10/3/8, 
నరపుత ంగా ర్ోడ్ 
బ్ంగళూరు - 560 001 
STD కోడ్: 080 టెల్. నం 
22210771/22275629 
ఫ్ాాక్ా నం 22244047 

కర్ాా టక 

3. భ్ూపాల్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
హో షంగాబరద్ ర్ోడ్ పో స్టట బరక్ా నం. 32, 
భోపాల్ -462 011 
STD కోడ్: 0755 టెల్. నం. 
2573772/2573776 
ఫ్ాాక్ా న్ెం. 2573779 

మధాపదాేశ్ 

4. భ్ువన్శే్వర్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
పండటి్. జవహర్ లాల్ న్ెహరు  మార్గ 
భ్ువన్శే్వర్ -751 001 
STD కోడ్: 0674 టెల్. నం 
2396207/2396008 
ఫ్ాాక్ా నం 2393906 

ఒడషి్ా 

5. చండగీఢ్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
4 వ అంతసుత , స కాట ర్ 17 
చండగీఢ్ 
టెల్. నంబర్ 0172 - 2721109 
ఫ్ాాక్ా నంబర్ 0172 - 2721880 

హ మాచల్ పదాశే్, పంజాబ్, 
హర్ాాన్సలోని పంచకుల, యమున్స 
నగర్, అంబరలా జిలాు లు 

6. చెన్ెసి  ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తమిళన్సడు, 



 

 

కరమస్ంఖ్య. స ంటర్ డిజిటల్ టరర నాాక్షన్ా కోస్ం ఓంబ్డ్ుడ్ాెన్ 
కార్ాయల్యం యొకక చిరునామా 

ఆపర్షేన్ ఏర్బయా 

ఫ్ో ర్ట గేుసిస్ట, 
చెన్ెసి  600 001 
STD కోడ్: 044 టెల్ న్ెం. 25395964 
ఫ్ాాక్ా న్ెం. 25395488 

కేందపాాలిత పాాంతసలు పుదుచేే ర్ట 
(మహ ేపాాంతం మినహా) మర్టయు 
అండమాన్స మర్టయు నికోబరర్ 
దీవులు 

7. డెహాుడూన్స ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
74/1 GMVN భ్వనం, 3 వ అంతసుత , 
ర్ాజ్పుర్ ర్ోడ్, 
డెహాుడూన్స - 248 001 
STD కోడ్: 0135 టలెిఫ్ో న్స: 2742003 
ఫ్ాాక్ా: 2742001 

ఉతతర్ాఖండ్, ఉతతర పదాేశలు ని ఏడు 
జిలాు లు, సహర్ానూుర్, ష్ామిలీ 
(పబాుద్ నగర్), ముజఫరిగర్, 
బరగుత్, మీరట్, బిజాిర్, అమో్రహా 
(జోాతిబర ఫులే నగర్) 

8. గౌహతి స ి/ o ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సడటషన్స ర్ోడ్, 
పాన్స బజార్ 
గువహతి -781 001 
STD కోడ్: 0361 Tel.No.2542556 / 
2540445 
ఫ్ాాక్ా నం 2540445 

అస్ాాం, అరుణసచల్ పదాేశ్, 
మణపిూర్, మేఘాలయ, 
మిజోరం, న్సగాలాండ్ మర్టయు 
తిాపుర 

9. హ ైదర్ాబరద్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
6-1-56, స కరటరే్టయట్ ర్ోడ్ స సఫ్ాాబరద్, 
హ ైదర్ాబరద్ -500 004 
STD కోడ్: 040 టెల్. నం 
23210013/23243970 
ఫ్ాాక్ా నం 23210014 

ఆంధపాదాశే్ మర్టయు తలెంగాణ 

10. జ సపూర్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 
ర్ామ్ బరగ్ సర్టకల్, 
ట ంక్ ర్ోడ్, పో స్టట బరక్ా నం. 12 
జ సపూర్ -302 004 
STD కోడ్: 0141 టెల్. నం 0141-5107973 
ఫ్ాాక్ా సంఖా 0141-2562220 

ర్ాజస్ాా న్స 

11. జమూమ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
ర్ ైలు హ డ్ కాంప ు క్ా, 
జమూమ- 180012 
STD కోడ్: 0191 టెలిఫ్ో న్స: 2477617 

జమూమ మర్టయు కాశ్మమర్ ర్ాషట రం 



 

 

కరమస్ంఖ్య. స ంటర్ డిజిటల్ టరర నాాక్షన్ా కోస్ం ఓంబ్డ్ుడ్ాెన్ 
కార్ాయల్యం యొకక చిరునామా 

ఆపర్షేన్ ఏర్బయా 

ఫ్ాాక్ా: 2477219 
12. కానూుర్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 

M. G. ర్ోడ్, పో స్టట బరక్ా నం. 82 
కానూుర్ -208 001 
STD కోడ్: 0512 టలె్. నం. 
2306278/2303004 
ఫ్ాాక్ా సంఖా. 2305938 

ఘజియాబరద్, గౌతమ్ బుదధ నగర్, 
సహారనూుర్, ష్ామిలీ (పబాుద్ 
నగర్), ముజఫరిగర్, బరగుత్, 
మీరట్, బిజాిర్, అమో్రహా (జోాతిబర 
ఫులే నగర్) 

13. కోలకతస ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
15, న్ేతసజీ సుభరష్ ర్ోడ్ 
కోలకతస -700 001 
STD కోడ్: 033 టెల్. నం 22304982 
ఫ్ాాక్ా నం 22305899 

పశ్చేమ బ్ంగాల్ మర్టయు సకిక్ం 

14. ముంబ్స (I) ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
4 వ అంతసుత , ఆర్టిఐ బ్సకులాు  ఆఫసీ్ట బిలేింగ్, 
Opp. ముంబ్స స ంటలా్ ర్ ైలేవ సడటషన్స, 
బ్సకులు , 
ముంబ్స -400 008 
STD కోడ్: 022 టెల్ నం. 23022028 
ఫ్ాాక్ా: 23022024 

ముంబ్స, ముంబ్స సబరిన్స మర్టయు 
థసన్ ేజిలాు లు 

15. ముంబ్స (II) ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 
4 వ అంతసుత , ఆర్టిఐ బ్సకులాు  ఆఫసీ్ట బిలేింగ్, 
Opp. ముంబ్స స ంటలా్ ర్ ైలేవ సడటషన్స, 
బ్సకులు , 
ముంబ్స -400 008 
STD కోడ్: 022 టెల్. నం. 23028140 
ఫ్ాాక్ా సంఖా 23022024 

గోవా మర్టయు మహార్ాషట ర, (ముంబ్స, 
ముంబ్స సబరిన్స మర్టయు థసన్ ే
జిలాు లు తపు) 

16. నూాఢలిీు (I) ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 
స్ానాద్ మార్గ , 
నూాఢలిీు 
STD కోడ్: 011 టలె్. నం 
23725445/23710882 
ఫ్ాాక్ా నం 23725218 

ఢిలీు 



 

 

కరమస్ంఖ్య. స ంటర్ డిజిటల్ టరర నాాక్షన్ా కోస్ం ఓంబ్డ్ుడ్ాెన్ 
కార్ాయల్యం యొకక చిరునామా 

ఆపర్షేన్ ఏర్బయా 

17. నూాఢలిీు (II) ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
స్ానాద్ మార్గ , 
నూాఢలిీు 
STD కోడ్: 011 టలె్. నం 23724856 
ఫ్ాాక్ా నం 23725218-19 

హర్ాాన్స (పంచకుల, యమున్స 
నగర్ మర్టయు అంబరలా జిలాు లు 
తపు) మర్టయు ఉతతరపదాశేలు ని 
ఘజియాబరద్ మర్టయు గౌతమ్ 
బుద్ నగర్ జిలాు లు 

18. పాటరి ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
పాటరి 800 001 
STD కోడ్: 0612 టలె్. నం 
2322569/2323734 
ఫ్ాాక్ా నం 2320407 

బీహార్ 

19. ర్ాయూుర్ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
54/949, శుభ్శ్మష్ పార్టజర్, 
సతా విహార్ మహాదవే్ ఘాత్ ర్ోడ్, 
సుందర్ నగర్, 
ర్ాయూుర్- 492013 
STD కోడ్: 0771 టలె్ నం. 2242566 
ఫ్ాాక్ా నం 2242566 

ఛతీతసగ ఢ్ 

20. ర్ాంచీ ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
4 వ అంతసుత , పగాతి సదసన్స, ఆర్ఆర్టేఎ భ్వనం, 
కుచేేర్ట ర్ోడ్, 
ర్ాంచీ 
జారఖండ్ 834001 
STD కోడ్: 0651 టలె్ న్ెం .2210512 
ఫ్ాాక్ా నం 2210511 

జారఖండ్ 

21. తిరువంతపురం ర్టజర్వ బరాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
బేకర్ట జంక్షన్స 
తిరువనంతపురం -695 033 
STD కోడ్: 0471 టలె్ నం. 
2332723/2323959 
ఫ్ాాక్ా నం 2321625 

కేరళ, కేంద ాపాలిత పాాంతం లక్షదీవప్ 
మర్టయు కేంద ాపాలిత పాాంతం 
పుదుచేే ర్ట (కవేలం మహ ేపాాంతం). 

 


